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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Jaume Fernández substitueix José María
Camps.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulària Llufriu substitueix Assumpció
Pons Fullana.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Donam la benvinguda també al públic, que hi ha diverses
persones que estan de públic a la comissió.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1698/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, per un Consell de Salut més
representatiu (urgència).

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 1698/14, del
Grup Parlamentari MÉS, per un Consell de Salut més
representatiu.

Per defensar la proposició no de llei intervé la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes les persones
presents a la sala. Aquesta proposició vàrem considerar que
tenia caràcter urgent perquè és a rel..., la seva voluntat és
modificar, nosaltres creim que amb més sentit de la justícia, el
Decret 5/2014, de 31 de gener, que modifica, a la vegada, el
Decret 44/2004, de 14 de maig, que estableix el règim de
funcionament del Consell de Salut de les Illes Balears. 

És un consell consultiu i de participació, i la modificació
concreta que fa el Decret 5/2014 és el punt 3.g), en el qual
incorpora a aquest consell consultiu i de participació tota una
sèrie de colAlegis professionals que es consideren de l’àmbit
sanitari. Incorpora, com no pot ser d’altra manera, el ColAlegi de
Metges, el de farmacèutics, el d’infermers, el de psicòlegs, el de
veterinaris, odontòlegs, fisioterapeutes, dietistes nutricionistes,
podòlegs, terapeutes ocupacionals, logopedes, la delegació
regional a les Illes Balears del ColAlegi Oficial d’Òptics i
Optometristes de l’àmbit nacional, i especifica qualsevol altre
colAlegi professional d’àmbit sanitari que es pugui crear en un
futur.

Ens va sorprendre que en aquesta modificació, que era una
modificació que es feia de l’any 2004, no s’incorporàs el
colAlectiu de treballadors socials. El colAlectiu de treballadors
socials és un colAlectiu que cada vegada està més present a
l’àmbit sanitari, i a més a tots els nivells de l’àmbit
sociosanitari, des de sociosanitari, des de comunitari, des de
l’hospitalari, es treballen tots els sectors des de temes de
gerontologia, temes de pediatria..., i ens va sorprendre. És cert
que també ho haguéssim pogut fer en el moment en què es fes
la publicitat d’aquest decret, hagués estat potser més correcte,
però en qualsevol cas pensam que una vegada que una persona,
o un grup en aquest cas, detecta un tema que considera que no
és correcte s’hauria de modificar.

Per tant nosaltres, i acab perquè crec que no té altra
consideració que modificar, demanar a la conselleria en aquest
cas concret de Salut que es modifiqui aquest decret perquè
pugui incorporar-se el ColAlegi de Treballadors i Treballadores
Socials. Insistesc que és un colAlectiu professional cada vegada
més present a l’àmbit sanitari, cada vegada se li reconeix més la
seva feina; és un nexe d’unió, a vegades, i un nexe de
coordinació entre l’àmbit sanitari i l’àmbit dels serveis socials,
fins i tot de l’àmbit educatiu. Ningú no qüestiona la seva feina,
i pensam que pot incorporar i pot aportar a aquest consell, que
és de consulta i de participació, una anàlisi que altres colAlegis
no poden aportar i una realitat que altres colAlegis professionals
o representants d’aquests colAlegis no poden aportar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago,
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei. 

Evidentment arribam a aquest punt d’aquesta proposició no
de llei per una sèrie d’antecedents, diguéssim, històrics, i jo crec
que n’hi ha dos molt clars, que se situen precisament tots dos en
el mateix any, l’any 2003. És vera que l’any 1996, amb la Llei
general de sanitat, ja es contempla que s’han de crear uns àmbits
de participació de les entitats ciutadanes i professionals,
colAlegis professionals, etc., a través de la Llei general de
sanitat. Però és l’any 2003 quan trobam dues normes, una que
és la Llei de salut de les Illes Balears, la Llei 5/2003, en què el
seu capítol quart del títol segon està dedicat als òrgans de
participació comunitària dins el sistema sanitari públic de les
Illes Balears, i especialment es comenta el Consell de Salut, que
aquest és desenvolupat a posteriori l’any 2004 i ara ha sofert
una modificació.
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I és important recordar el Decret 44/2004 perquè és on es
fixen les funcions d’aquest consell de salut, que ve definit com
un òrgan de participació comunitària i de consulta dins el
sistema sanitari públic, des de l’àmbit d’assessorar el Govern en
l’establiment de polítiques sanitàries, de fer informes sobre
projectes de llei i projectes de disposicions reglamentàries; fins
i tot avui, l’any 2014, crida l’atenció perquè, entre altres coses,
es fixen com a funcions del Consell de Salut, en el punt d), ser
oït amb caràcter previ a la designació del Defensor dels usuaris
i emetre informe, o conèixer les propostes que elevi el Defensor
dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears en
relació amb els estudis de reclamacions, queixes, denúncies,
presentades pels ciutadans. 

I dic que criden l’atenció aquestes dues funcions del Consell
de Salut perquè, com vostès saben, el Partit Popular l’any 2012
va eliminar la figura del Defensor de l’usuari i va eliminar
l’Oficina del Defensor de l’usuari, i ara mateix, des de fa dos
anys, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears no poden
canalitzar a través d’aquesta figura garantista del Defensor de
l’usuari tot el que són les queixes, les reclamacions en relació
amb el sistema sanitari.

I hem comentat que hi havia aquest marc legal, jurídic referit
a l’any 2003, però també en tenim un altre, i ho dic perquè
tenim la Llei 44/2003, que és la llei d’ordenació de les
professions sanitàries, una llei de rang bàsic a nivell nacional,
que es va fer en època de govern del Partit Popular, que en el
seu article 6 defineix el que són llicenciats sanitaris i a l’article
7 defineix el que són diplomats sanitaris. I és veritat que es
defineix tota una sèrie de professions sanitàries; algunes ja eren
al decret del 2004 i algunes s’han introduït ara amb el decret del
2014, però és veritat que als dos articles, en el 6.4 i en el 7.3, ja
hi ha un sots-article que deixa una porta oberta perquè aquelles
activitats professionals que puguin ser declarades com a
professió sanitària en un moment determinat puguin entrar dins
el marc que està contemplat a la Llei d’ordenació de les
professions sanitàries.

Ho dic perquè és un marc legal que va molt bé per acollir i
ser generós a l’hora d’acollir la petició de la proposició no de
llei del Grup MÉS que avui ens ha duit a comissió. És una
proposta raonable, que és veritat que fa molt poc que es va
aprovar aquest decret, que en aquell moment no es va fer
aquesta alAlegació o aquest suggeriment, però, evidentment,
políticament una qüestió és valorar si la proposta és adequada
i, si és adequada, s’ha d’acollir i articular el mecanisme legal
per poder ser incorporada. És per això que nosaltres pensam que
aquesta proposició no de llei, que l’únic que demana és que un
colAlegi professional, en aquest cas de treballadors i
treballadores socials, pugui tenir el seu àmbit de representació
en el Consell de Salut, que el Consell de Salut precisament es
constitueix per tenir un òrgan de participació comunitària i de
consulta dins el sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Per tant ja he dit que fins i tot hi ha un marc legal a través de
la Llei d’ordenació de les professions sanitàries que permetria,
una vegada presa la decisió, diguéssim, política, si un té
voluntat no té cap problema legal per reconèixer el que és una
realitat, que hi ha un colAlectiu organitzat a través del ColAlegi
de Treballadors i Treballadores Socials, que té una intervenció
directa. Potser, i és veritat, que quantitativament és un colAlectiu
reduït, però és un colAlectiu que fa una feina qualitativament

necessària i important en l’àmbit sanitari. Hem de recordar que
tenim treballadors socials a molts centres de salut, tenim
treballadors socials a tots els hospitals públics, i són persones
que en un moment determinat fan una funció extraordinària
perquè, a més de problemes sanitaris, cada persona també té la
seva realitat social, i moltes vegades són aquests colAlectius de
treballadors i treballadores socials que són capaços de trobar
aquelles solucions per millorar l’atenció sanitària, perquè al
final el que interessa és veure el conjunt de la qualitat i de la
cura que es dóna a una persona quan està en una situació de
malaltia.

Per tant crec que hi ha prou arguments perquè es pugui
acollir aquesta petició del Grup MÉS, i elevar la petició que el
Govern de les Illes Balears introdueixi aquesta petita
modificació en el Decret 5/2014 per poder acollir aquest colAlegi
professional de treballadors i treballadores socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Serra, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. Amb la finalitat d’articular la participació en
l’àmbit de les comunitats autònomes es va crear el Consell de
Salut de les Illes Balears. Aquest és un òrgan superior de
participació comunitària i de consulta del sistema sanitari
públic. Està regulat a la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, que s’ha desenvolupat mitjançant el Decret
44/2004, de 14 de maig, que estableix el règim i el
funcionament del Consell de Salut, un òrgan que en les seves
facultats consultives i d’assessorament amb la formulació de
plans i objectius permet que el ciutadà participi en el seguiment
i el control dels plans sanitaris que es desenvolupen pel sistema
sanitari de la nostra comunitat, i poder avaluar els resultats amb
la finalitat d’obtenir una major qualitat de vida i benestar
general. 

És un òrgan que és necessari per tal d’afrontar noves
situacions que puguin sorgir en aquest àmbit, i permet que es
puguin adoptar les polítiques sanitàries més adequades en cada
cas; un decret que va ser modificat recentment pel Decret
5/2014, de 31 de gener, per donar participació en aquest òrgan
a qualsevol colAlegi professional d’àmbit sanitari que es pugui
crear en el futur. S’incorporà una sèrie de colAlegis professionals
que així ho havien demanat, com són el ColAlegi Oficial de
Dietistes Nutricionistes, el ColAlegi Oficial de Podòlegs, el
ColAlegi Oficial de Terapeutes Ocupacionals, el ColAlegi Oficial
de Logopedes i la delegació regional a les Illes del ColAlegi
Oficial de Ópticos Optometristas d’àmbit nacional.

A més es va deixar la porta oberta perquè qualsevol nou
colAlegi professional sanitari que volgués participar-hi fos
directe sense haver de modificar el decret, i es va incloure el
següent text: “Cualquier otro colegio profesional de ámbito
sanitario que pueda crearse en un futuro”. 
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Les funcions del Consell de Salut es desenvolupen a l’article
42 de la Llei 5/2013 i a l’article 1 del Decret 44/2004. Totes les
seves funcions tenen relació amb l’assessorament i l’audiència
en matèries sanitàries. Per això la participació en aquest òrgan
es limita als colAlegis professionals representatius de les
professions sanitàries. Per determinar quines són aquestes
professions s’ha d’acudir a la Llei 44/2003, de 21 de novembre,
d’ordenació de professions sanitàries. En aquest sentit, segons
l’article 2 d’aquesta llei, les professions sanitàries s’estructuren
en dos grups: les de nivell de llicenciat i les de nivell de
diplomat; entre les que cita la llei no es troben els diplomats en
treball social ni els assistents socials. 

En aquest sentit es pot citar la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya número 1077/2011, de 14
d’octubre, que assenyala que la inclusió del la categoria
d’assistent social dins l’àrea funcional de gestió i serveis, i per
tant la seva consideració com a personal no sanitari, és correcta,
perquè els assistents socials o treballadors socials no estan dins
les professions sanitàries de nivell de llicenciat o de diplomat de
la Llei 44/2003. A més s’ha de tenir en compte que l’exposició
de motius d’aquesta llei estableix que es reconeixen com a
professions sanitàries aquelles que la normativa universitària
reconeix com a titulacions de l’àmbit de la salut, i que en la
actualitat gaudeixen d’una organització colAlegial reconeguda
pels poders públics. Tot això, afegeix la sentència, sense
perjudici que en un futur, en aplicació de l’apartat tercer de
l’article 2 i mitjançant una norma amb rang de llei, es pugui
declarar una professió com a sanitària, titulada i regulada.

Per tant, en l’actualitat els diplomats en treball social i els
assistents socials no són professionals sanitaris i, per tant, no
poden ser inclosos dins el Consell de Salut. Si en un futur una
llei els reconeix el caràcter de professió sanitària quedarien
automàticament inclosos dins la composició del Consell de
Salut en virtut del que disposa l’article 3.g): “Qualsevol altre
colAlegi professional d’àmbit sanitari que es pugui crear en un
futur”. 

No obstant això, l’article 10.2 del Decret 44/2004 permet
que el president del Consell de Salut pugui convocar, amb veu
i sense vot, aquelles persones que per la seva experiència,
coneixements o per raó del càrrec puguin aportar informació
rellevant sobre temes inclosos a l’ordre del dia. 

Ja que en un principi no es pot admetre la seva presència en
el Consell de Salut, si hi volguessin participar, que no ho sabem,
s’ha de modificar el decret vigent, que tampoc no bastaria, ja
que no es considera un colAlegi professional de l’àmbit sanitari.
No es té constància que com a tal ho hagi demanat, com sí ho
feren els altres colAlegis inclosos en la modificació del gener
d’enguany, i ja que el conseller té la potestat de poder, en base
a l’article 10.2, convocar qui consideri, de ben segur que els
convocaria si qualque tema els afectàs directament o si hi
tenguessin res a dir.

Per tot això el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Santiago, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo la veritat és que no m’esperava una
negativa del Grup del Partit Popular que un colAlegi de
treballadors socials s’incorporàs a un consell de participació i
consulta de la comunitat autònoma, un Partit Popular que ha
presumit durant dos anys i mig de tenir una conselleria de
Serveis Socials i Salut dient que era l’exemple de coordinació
en l’espai de salut i en l’espai social. Idò en el Consell de Salut
la coordinació és tal alta que el ColAlegi de Treballadors Socials
no hi és. La coordinació és tan alta, aquests dos anys i mig hi ha
hagut tanta coordinació, que ens hem despistats, que el Partit
Popular, el govern del Partit Popular, s’ha despistat d’incorporar
els treballadors socials; que no li ho han demanat, que no li ho
han demanat.

El Govern ha d’esperar que li ho demanin, el Govern no pot
ser actiu, perquè un colAlegi considera imprescindible que és el
model de coordinació, era el futur del treball sociosanitari una
conselleria en què estiguessin units l’àmbit sanitari i l’àmbit
social, els principals representants de l’àmbit social no hi són.

Vostè m’està parlant d’una llei que especifica la llei de
professionals sanitaris. El ColAlegi de Treballadors Socials no
aspira a ser professional sanitari; el ColAlegi de Treballadors
Socials aspira a participar en un consell de participació, perquè
hi ha treballadors socials que són presents a tots els àmbits
sanitaris, perquè hi ha un component social en la salut de les
persones, i perquè ells són especialistes a poder valorar això.

Si s’ha de canviar el decret, aquest Decret 44/2004, per
incorporar els treballadors socials, que suposa també modificar
el Decret 44/2004, dient que no només han de ser de l’àmbit
sanitari, ja ho tenim arreglat, no hi ha cap altre problema, es
poden considerar no de l’àmbit sanitari, no incomplir aquesta
llei a nivell estatal, però simplement modificant el Decret
44/2004, que digui que no sigui necessari ser considerat de
l’àmbit sanitari. I vostè ens diu que el conseller té la potestat,
per tant, l’arbitrarietat. Som davant d’un consell de participació
que tendrà un nivell d’arbitrarietat, si el consell considera que
el convidarà el ColAlegi de Treballadors Socials.

Si el consell considera que no, no seran convidats per
analitzar elements de salut pública, de salut individual, de salut
comunitària, en què ells fan feina i que hi participen, i que el
conseller, a través de les direccions generals, els envia
instruccions cada mes del que han de fer i del que han de deixar
de fer i els diu què cobraran i què no cobraran, però no hi poden
participar. En aquest àmbit tan important, en aquesta sala ho
hem dit mil vegades, que l’àmbit social és importantíssim en el
component de salut i en el component sanitari, el Partit Popular
considera que no és necessari que hi participi, que quedi a
l’arbitri i a la potestat del conseller. Quin tipus d’argumentació
és aquesta? No fa falta modificar aquesta llei basta modificar el
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Decret 44/2004 i que no només siguin de l’àmbit sanitari.
Perquè aquesta llei a la qual vostè s’ha referida s’hauria de
canviar de cap a peus, perquè el concepte aquest de llicenciat i
diplomat ja no existeix, són graduats ara tots, vull dir que
aquesta llei segurament necessita una àmplia revisió. 

El que aquí hi ha és una ampla voluntat de què no participi
aquest colAlegi. Això era un espai per modificar-lo, sense
presses, que es fes quan es consideràs, reconèixer la feina que
fan els treballadors socials, reconèixer la importància del
component social, però el Partit Popular una altra vegada ens ha
contestat que no a una proposta molt concreta, molt qualitativa,
molt per millorar la participació. És que estic que fora, quan
sortim d’aquesta sala, vostès em diran que això podria ser una
altra cosa. Seriosament, no han donat cap argument i una
vegada més, decebuts per la poca capacitat que té el Partit
Popular de crear espais de colAlaboració, d’enteniment i de
consens.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1698/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13858/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a evitar el
sobrepagament als pensionistes.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui i
que consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 13858/13
del Grup Parlamentari MÉS, per evitar el sobrepagament als
pensionistes. Per defensar la proposició no de llei té la paraula
la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Una vegada més, som davant una
proposta, una iniciativa parlamentària lligada a aquest Reial
Decret Llei 16/2012 que realment ha generat moltes propostes
i moltes iniciatives parlamentàries per part de l’oposició.
Sempre hem dit que aquest reial decret modifica de forma molt
contundent la concepció de la sanitat del sistema sanitari de
l’Estat espanyol. El sistema sanitari espanyol era un sistema
universal i ara ha passat a ser un servei de persones assegurades,
unes persones tenen dret al sistema sanitari i altres les excloem
del sistema sanitari, cosa que no s’entén que hagi d’estar
relacionada, mai no hem entès que hagi d’estar relacionada amb
un contracte de treball o amb una alta de la Seguretat Social,
quan el sistema de salut no es paga per la via de la Seguretat
Social, sinó que es paga per via de tots tipus d’imposts i
qualsevol ciutadà, via IVA paga imposts, i a través d’altres
mecanismes paguen imposts.

Una de les coses que nosaltres sempre hem considerat molt
greu i així ho hem debatut diverses vegades i consta en diverses
ocasions, és que per primera vegada a l’Estat espanyol en
democràcia s’estableix un nou sistema d’aportació per part dels
usuaris a la prestació farmacèutica mitjançant recepta mèdica.
En aquest cas els pensionistes estan obligats a pagar
mensualment una xifra concreta, normalment són 8 euros, fins
i tot poden ser 15 euros, però estan obligats a pagar un màxim
de 8 euros.

Però amb la complicació que fa aquest reial decret, que si
necessiten més medicacions superiors a aquests 8 euros
mensuals, el pensionista ha de continuar pagant aquesta quantia
i després a una revisió posterior, segons el nivell de pensió que
tenguin, segons el nivell de quantia econòmica que tengui,
l’administració li tornarà la part que no havia d’haver pagat a
partir d’aquests 8 euros. Això ens pareix realment, ho hem dit
diverses vegades, un absurd i s’ha de discutit en aquesta
comissió.

Nosaltres sempre hem dit que aquesta mesura rompia amb
un dels eixos centrals del sistema sanitari i que era la solidaritat
intergeneracional, es considerava que una persona major de 65
anys, especialment a partir de 75-78 anys estava en una situació
de vulnerabilitat, en el sentit que era molt possible que estigués
en una situació de malaltia, molts d’ells crònics, o en una
situació que li fos molt més fàcil tenir la malaltia que una
persona sana de 20, 25, 30 o 35 anys. I per tant, com que sabien
que eren persones vulnerables, sabien que era una situació que
era més fàcil que pogués contreure una malaltia, no pagava
medicament.

Per altra banda, l’administració de l’Estat espanyol, abans
d’incorporar, d’obligar totes les comunitats autònomes a aquesta
forma de copagament sanitari per part dels pensionistes, no va
fer cap tipus de graduació per aconseguir una reducció del
volum de medicaments que pogués prendre un pensionista, per
exemple, mesures molt més racionals, mirar realment que els
productes farmacèutics, les receptes, no fossin de vegades
receptades d’una forma molt més automàtica; la possibilitat de
donar realment el nombre de medicaments que es necessiten,
perquè de vegades es donen capses que n’hi ha 40 i només se’n
necessiten 20. En fi, hagués pogut iniciar tot un seguit de
procediments abans d’introduir aquest copagament.

Tot això ja s’ha debatut en aquesta comissió, però després de
pràcticament 13 mesos d’aplicació d’aquest copagament, hi ha
tot un seguit de dades que comencen a preocupar-nos. Una de
les dades és el volum de doblers que genera aquest copagament.
Segons informacions a preguntes parlamentàries que ha rebut el
Grup Parlamentari MÉS, durant l’any 2013 els pensionistes han
aportat 6.140.000 euros, 6.140.000 euros que s’ha estalviat de
pagar la Conselleria de Salut per via d’aquest copagament dels
pensionistes. Després vendrà el conseller a dir-nos que hi ha
austeritat, que ha estalviat i que ha estat més eficient en la seva
gestió, però no existeix aquesta austeritat perquè els doblers
surten dels ciutadans, ha traslladat el pagament del que havia de
ser l’administració, a les butxaques dels ciutadans.
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D’aquests 6.140.000 euros, 2.816.000 s’han de reintegrar als
usuaris, és a dir, pràcticament la meitat ha de ser reintegrada als
usuaris. Doncs a 31 de desembre, d’aquests 2.816.000 només
s’han reintegrat 1.319.000 euros, és a dir, manco de la meitat del
que s’havia de reintegrar. 

Amb això nosaltres hi estam en absolut desacord, ja hem
explicat que nosaltres pensam que romp l’equitat, pensam que
romp aquesta solidaritat intergeneracional; pensam que facilita,
visualitza les persones que estan en situació de vulnerabilitat,
les persones que estan més malaltes, i el que és més greu,
pensam que és un sistema que penalitza el més malalt, perquè
el que està més malalt, el qual necessita més medicaments, se’l
penalitza. Penalitzam les persones que estan malaltes, perquè
són majors i perquè del grup d’aquests majors els que estan més
malalts hauran de pagar més.

La resta de ciutadans tenim un exemple molt semblant que
és el tema de l’IRPF. A nosaltres ens descompten cada mes de
la nòmina un IRPF i després feim comptes amb l’administració
si hem pagat manco o si hem pagat menys. Vostès s’imaginen
això mensualment? I nosaltres a l’administració d’Hisenda li
demanam que en tres mesos o en quatre mesos resolgui aquesta
relació que només tenim un pic a l’any; idò amb els pensionistes
el que feim és que aquesta relació, pels medicaments que
necessiten per tenir una bona salut, ho facin mensualment: jo
havia de pagar 8, però n’he pagat 15 i per tant, mensualment, he
de tenir una liquidació amb l’administració pública. Això ha
complicat un munt la gestió de l’administració pública i sabem
en aquests moments que els nostres pensionistes de la comunitat
autònoma haurien de tenir 2.816.000 euros que no tenen, perquè
els té l’administració, o se’ls ha estalviat l’administració i a més
a més, es torba més de sis mesos a pagar-los el retorn que
necessiten. 

Clar ens trobam en una situació en aquests moments que el
Govern deu doblers a pensionistes que necessiten medicaments
i que aquests medicaments són receptats pels metges que
l’administració, en aquest cas la conselleria, designa perquè
facin el diagnòstic. No és que siguin pensionistes que vénen
d’un altre sistema sanitari privat i que es vulguin incorporar al
pagament dels productes farmacèutics via ib-salut, no, no, són
els propis metges que ha seleccionat l’administració els que fan
la recepta.

I després pensam que es complica d’una forma absolutament
absurda la gestió administrativa. El Partit Popular, que
presumeix i que vol reduir l’administració, que la vol eficient,
ha incorporat aquest any un mecanisme que complica molt la
gestió administrativa; ha hagut de dedicar gent i ha hagut de
dedicar recursos personals i energies a gestionar aquesta anada
i tornada de doblers, aquesta devolució de doblers d’una cosa
que abans no funcionava. 

Per evitar això, nosaltres tenim dos mecanismes a la
comunitat autònoma que permetrien, amb els sistemes
informàtics actuals que tenim, que, una vegada que el
pensionista hagi pagat aquests 8 euros, deixi de pagar a la
farmàcia. Això és, per una banda, la targeta sanitària que ja
pagam més de 10 euros per ella, i l’altre és la recepta
electrònica. Aquests dos sistemes permetrien que quan una
persona ja ha superat aquests 8 euros, bloquejàs el pagament de
la farmàcia, que la farmàcia ho fes ja directament a l’ib-salut,

així el pensionista no hauria de pagar més del que li correspon
segons el seu ingrés econòmic. I per altra banda, evitaria haver
d’esperar que li tornàs doblers l’administració pública.

Això ho han fet altres comunitats autònomes, altres
comunitats autònomes que també han manifestat que estan en
contra del conjunt d’aquest reial decret, però mentre no puguin
evitar aplicar-ho, han intentat que a través de la recepta sanitària
electrònica, com és el cas d’Andalusia, això succeeixi. Per tant,
estam en condicions, perquè amb els sistemes informàtics
actuals i tecnològics això es pot fer, i tenim els instruments per
fer-ho.

I tenim ja resultats molts clars de la quantia que suposa per
als pensionistes el pagament d’això. No parlam de 30.000 euros
o 40.000 euros retinguts, parlam de 2.816.000 en un any...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Si, tot d’una presidenta.

... que han pagat i que se’ls deu.

Per tant, nosaltres demanam..., en el punt 1 i en el punt 2
sabem que possiblement el Partit Popular hi votarà en contra, a
no ser que es modifiqui a nivell estatal, que el Parlament rebutgi
el reial decret que suposa la modificació del model sanitari
públic i universal i rebutja l’aplicació del copagament que han
d’efectuar els pensionistes per accedir als medicaments. Però
mentre tant, mentre aquest decret s’acabi derogant, el que
demanam és que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern, amb l’objectiu que les persones pensionistes no hagin
de desemborsar uns doblers que no els correspon pagar, a través
de la targeta sanitària o la recepta electrònica, incorporin
mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer que
un pensionista ja ha arribat a la quantia màxima i per tant, no
hagi de desemborsar els doblers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista ,té
la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer, una salutació
especial per a les persones que ens acompanyen avui en aquesta
comissió.
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El primer dir a la Sra. Santiago que li votarem a favor
aquesta proposició no de llei del Grup MÉS, perquè no pot ser
d’una altra manera, el Grup Parlamentari Socialista ha duit
aquesta mateixa proposició en dues ocasions concretes, una el
mes de març del 2013 aquí en comissió i la darrera el mes de
novembre en el plenari, a través d’una moció d’una
interpelAlació i, desgraciadament, el Partit Popular ha votat
sempre en contra.

Vostè ho ha recordat i nosaltres ho recordarem una altra
vegada. El Partit Popular que ha comès un gran frau electoral,
va introduir una vegada que va ser govern, un canvi radical en
el sistema nacional de salut, que sempre havia gaudit d’un
consens bastant ample entre els ciutadans i els partits polítics
d’aquest país. Vostè ho ha recordat, el Reial Decret Llei
16/2012, sustentat amb una falsa premissa de la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut, l’únic que fa és intentar
aconseguir un objectiu de dèficit, però pren un seguit de
decisions que són absolutament polítiques, perquè el que
determina aquest reial decret, és un canvi radical del model
sanitari.

I bàsicament, per tornar-ho repetir, es retira el dret universal
a l’atenció sanitària als ciutadans d’aquest país i només es
vincula a aquells que compleixen la condició d’assegurat o
poden ser un beneficiari d’ell. S’introdueixen canvis a la cartera
de serveis, i entre altres qüestions es crea una cartera comuna
suplementària amb dues condicions, aquella que es dóna a
través de dispensació ambulatòria i que és necessària una
aportació de l’usuari, un fet nou en el nostre país, perquè, entre
altres qüestions, va implicar pel tema que ens ocupa avui, que
els pensionistes comencessin a fer una aportació del 10% al
preu d’aquests medicaments. 

Evidentment això no ho va prometre en el seu programa
electoral el Partit Popular just tres mesos abans, ho va amagar,
va mentir al conjunt de ciutadans i va introduir aquest canvi
radical en el sistema sanitari d’aquest país i per tant, s’ha entrat
en un àmbit on la salut passa de ser un dret dels ciutadans, a una
concepció del Partit Popular que considera que estar malalt...,
quan tu estàs malalt i necessites atenció sanitària, fas un consum
d’un bé. Una qüestió radical amb la qual nosaltres no estam
d’acord, sempre hem sustentat que el Sistema Nacional de Salut
ha de ser finançat a través dels impostos generals que paguin el
conjunt de ciutadans.

Evidentment aquest tema, que ja he dit que ha estat discutit
en diverses ocasions en aquesta comissió i en el plenari,
introdueix un element absolutament discriminatori que és el
copagament farmacèutic als pensionistes. I és veritat el tema
que vostè alAlega a la seva proposició no de llei de què es romp
la solidaritat intergeneracional, però hi ha qüestions que
nosaltres pensam que són pitjors, perquè això actua sobre un
colAlectiu de persones que normalment són persones majors, que
en aquest cas ja són pensionistes, són persones que entren en
diverses situacions que per qüestions biològiques és normal que
les persones majors tenguin qualque malaltia, que a més
aquestes malalties tenguin un caràcter crònic, i que per tant, la
condició de major, malalt i crònic, fa que sigui un colAlectiu
vulnerable, que a més ho són, socialment, sanitàriament i
econòmicament. Qüestions que a més s’han agreujat per
situacions que tothom sap, quants de fills han tornat a la llar del

pare o la mare i quants fills o nets viuen amb part d’una pensió
d’un padrí o d’una padrina. 

Aquesta és la raó que al Partit Popular no li fa mal,
fredament, com que és un bé de consum diu: aquí jo treuré
tallada i que ho paguin de les butxaques i les esquenes, en
aquest cas, dels pensionistes. I evidentment -com vostè ha dit-
introdueixen una sèrie de mecanismes per cobrar aquest 10% i
estableixen un àmbit d’un retorn al cap de sis mesos. I és veritat
que políticament es prenen decisions i aquí el Partit Popular ha
pres una decisió política de què paguin, que paguin, que jo
mentrestant tenc doblers circulant per les oficines de farmàcia
i ja els pagaré; han prioritzat això a la decisió política que els
pensionistes, com a mínim, no pagassin l’excedent.

Aquí ho hem pogut exposar davant tres consellers diferents
i tots tres han callat, perquè aquí tenim un excelAlent programa
de recepta electrònica..., que Andalusia va prendre una decisió
política i era fer una aplicació informàtica perquè en el
programa de recepta electrònica, a través d’aquesta aplicació,
quan un pensionista ha arribat al seu límit aquell mes ja no se li
cobri, i aquí, per decisió política, s’ha decidit que pagui i que hi
hagi doblers circulant, com vostè ha dit aproximadament 2
milions, 2.800.000 euros l’any.

És més, fins i tot comunitats autònomes governades pel
Partit Popular, com és Madrid o Extremadura, també han ficat
sistemes perquè no es pagui aquest excedent, però nosaltres
vivim en una comunitat autònoma en què tenim un Partit
Popular que representa la part més dretana d’aquest mateix
partit i per tant, han decidit que els pensionistes paguin i no
facilitar no cobrar aquests excedents i poc els importa que ja hi
hagi documentació clara que ens diu que pràcticament un de
cada cinc pensionistes no retiren tots els seus medicaments. I
això, a més de rompre un concepte teòric d’equitat d’accés,
perquè es dificulta l’accés per raons econòmiques, suposa
rompre una qüestió que dins un àmbit sanitari és molt important
que és l’adherència a un tractament, si tu no prens el
medicament se suposa que estàs en risc de tenir complicacions
d’una malaltia per a la qual t’havien prescrit aquest
medicament. Al Partit Popular, això poc li importa perquè ni tan
sols han volgut avaluar aquests resultats negatius.

Hem de dir que quan en altres ocasions hem duit aquest
tema al plenari, el Partit Popular ens va dir una gran frase i
llegeix literalment: “El Govern balear fa un gran esforç per
retornar als pensionistes les quantitats abonades per excés
d’aportació en l’adquisició de medicaments a les farmàcies”.
Quina gran falsedat! Perquè més fàcil seria fer una aplicació
informàtica i d’aquesta manera no obligar els pensionistes a
pagar.

Fa una parell de mesos, vostès saben que va haver de venir
aquí el conseller a donar respostes i va quedar molt clar que en
el primer any de copagaments Balears, deien ells, que s’havia
estalviat 34 milions, la qual cosa és una gran mentida perquè el
que va quedar demostrat és que aquests doblers, sortien ara,
d’altres bandes i va quedar ben clar que en el primer any
d’aplicació 17,5 milions d’euros a les Illes Balears havien sortit
de les butxaques i de les esquenes dels ciutadans de les Illes
Balears i en concret dels pensionistes, 10,7 milions d’euros.
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En canvi, un altre partit, el Partit Socialista va fer un reial
decret l’any 2011 el qual actuava sobre el sector de la farmàcia,
el sector de la indústria, dels distribuïdors i de les oficines de
farmàcia i s’havia produït en el darrer any un estalvi de 17,5
milions d’euros, és a dir, dues maneres molt diferents de fer
política farmacèutica: un, el Partit Popular damunt les esquenes
i butxaques dels ciutadans, uns altres damunt el sector de la
indústria farmacèutica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I per acabar de tenir la fotografia més completa, vull
recordar que dins aquesta política del Partit Popular, saben
vostès quina quantitat varen recaptar el primer any per la taxa
de la targeta sanitària? 2,8 milions d’euros. Saben vostès quants
milions va deixar de recaptar la comunitat autònoma per les
bonificacions que fan a aquelles persones que adquireixen una
assegurança privada sanitària? 3,5 milions d’euros el primer any
d’evolució.

Per tant, nosaltres pensam que és una decisió absolutament
política, ja no posar els copagaments, sinó obligar els
pensionistes a pagar aquests copagaments i cobrar-los aquests
excedents, és una decisió política i per tant, nosaltres donarem
suport a aquesta proposició no de llei, amb una matisació, la
targeta sanitària tal com l’ha feta el Partit Popular no serveix per
a aquesta fita, s’ha d’utilitzar la recepta electrònica perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...la banda magnètica no permet aquesta gestió d’aquesta
informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Mercadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També en nom del Grup
Parlamentari Popular vull saludar les persones que ens
acompanyen avui a la comissió.

Tractam avui un tema, una proposició no de llei sobre el
Reial Decret 16/2012, un reial decret que va impulsar el Govern
de l’Estat per garantir la sostenibilitat d’un sistema nacional de
salut de qualitat com el que gaudeixen tots els ciutadans
d’Espanya. I és que el Govern i els governants són elegits per
prendre decisions, per racionalitzar els doblers públics i per
gestionar el que és de tots de la millora manera possible.

Per aquest motiu hem de recordar quin era el punt de
partida, quina era la fotografia de sortida que va dur al Govern
a implementar mesures d’eficiència i d’eficàcia de les quals ja
hem parlat en anteriors ocasions dins el si d’aquesta mateixa
comissió. Els deutes de l’ib-salut de més de 800 milions d’euros
i en el conjunt d’Espanya se superaven els 16.000 milions
d’euros. 

S’ha parlat aquí en aquesta comissió fa uns instants de frau
electoral, jo diria que el que ens hem trobat és un frau
econòmic, un frau econòmic a tots els ciutadans d’aquest país
i per això, som aquí on som. Crec que a cap dels diputats que
som aquí ens agrada prendre mesures per les quals els ciutadans
han de fer front a les irresponsabilitats d’anteriors governants,
però el cert és que tenim un sistema sanitari de molta qualitat,
jo diria que dels millors d’Europa, però també és evident que
aquests serveis han de ser sostenibles i pel camí que anàvem
evidentment no ho eren. 

Hem de recordar que el copagament farmacèutic no és
innovador, no l’ha impulsat el Partit Popular, ja es va implantar
a l’any 1964, pagaven la majoria de les persones el 40% dels
medicaments i això no suposava una manca d’adhesió als
tractaments ni cronificava tampoc les patologies. 

Aquest és també un tema, diria jo, que els ha donat molt de
joc polític com a oposició i que vostès vénen aprofitant des de
fa mesos per presentar iniciatives tendencioses que res tenen a
veure amb la realitat de la situació del sistema sanitari.
Evidentment, tenen vostès absolutament tot el dret a presentar
les iniciatives que estimin adients o oportunes en cada moment,
encara que pens que tal volta podrien qualque dia canviar
d’assumpte perquè hi ha molts de temes interessants, respectant
en qualsevol cas, com dic, no faltaria més, les seves iniciatives.

En relació amb el sistema de reintegrament de les quanties
cobrades que sobrepassen la quantitat acordada en cas de
pensionistes, hi ha dos sistemes, com ja s’ha comentat aquí amb
anterioritat: en primer lloc, el reintegrament automàtic en què
l’administració inicia i gestiona el procediment, però per a això
l’usuari ha d’estar donat d’alta, les prescripcions... o sigui, les
prescripcions que hagin tengut una recepta electrònica i que s’ha
de tenir un compte corrent de la persona que sigui activa. I un
altre sistema és el que inicia l’usuari a instància de part
presentant els documents a la conselleria per al retorn
d’aquestes quanties. 

És un sistema que ve funcionant, baix el nostre punt de vista,
amb raonable eficiència. Evidentment, tot és millorable,
evidentment, pot ser millorable, però feim que el sistema
sanitari sigui sostenible, repetesc, que sigui sostenible, feim que
el sistema sanitari sigui eficient i feim que en el sistema sanitari
no hi  hagi el frau que hi ha hagut en anteriors temps, en
anteriors legislatures.
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Avui l’aportació farmacèutica que es fa, es fa en funció de
la renda, és a dir, i perquè ens entenguem tots, amb un exemple
gràfic, la duquessa d’Alba paga els seus medicaments i permet
així que els aturats de llarga durada, que abans sí que pagaven
els seus medicaments, no paguin els seus medicaments com per
cert ja es feia abans i parlam d’un nucli de població molt
important que supera pràcticament el milió i mig de persones.

Per altra banda, també hem de tenir en compte, com ja
n’hem parlat també en altres ocasions dins aquesta comissió, la
quantitat de medicaments que es tuden cada any pels sistemes
que s’empren, ja se n’ha parlat, en altres països es fan receptes
que siguin...que es donen els medicaments ajustats a les
necessitats de cada pacient, però el cert és que cada any
pràcticament es tuden 3.700 tones de medicaments. 

Aquesta mesura d’estalvi i d’eficiència facilitarà a més la
incorporació de fàrmacs més innovadors al Sistema Nacional de
Salut. Són moltes les raons que han fet que el Sistema Nacional
de Salut s’hagués de replantejar, com ja he dit un deute de
16.000 milions d’euros que ens hem trobat al Sistema Nacional
de Salut, que estam 5 punts per damunt de la despesa sanitària
dels països de l’entorn europeu, que les oficines de farmàcia no
cobraven de la sanitat pública, que la indústria farmacèutica
tenia un deute amb el sistema sanitari astronòmic i que els
períodes de pagament, quan es produïen, eren aproximadament
de devuit mesos, la qual cosa és un any i mig de retard en el
pagament de les factures.

Evidentment els nostres majors s’han guanyat i bé tenir una
vellesa de qualitat, aquestes no són mesures de les que més ens
hagués agradat prendre, això és així, però som responsables de
la situació que ens hem trobat i feim que el sistema sigui
sostenible. Per tant, hem de veure com funciona aquest sistema,
s’estan estudiant les millors solucions perquè aquestes
variacions que hi pugui haver en el retorn de les quanties que
passin de la quantia pactada siguin retornades amb més agilitat
i no veuríem malament el sistema que es proposa en aquesta
proposició no de llei, el que sí que és cert és que hem de veure
quins seran els resultats d’aquest retorn i de moment, votarem
en contra d’aquesta proposició no de llei sense que... deixar clar
que sí que és cert que s’hauria d’ajustar el sistema a una realitat
més propera al retorn.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de paraula la Sra. Santiago, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, gràcies al Grup Socialista per donar suport, és veritat
que s’ha discutit aquest tema, el portaveu del Grup Socialista ha
dit que dos pics, el Grup MÉS també ho ha duit dos pics, però
al Partit Popular sembla que els cansam, però crec que això és
un problema real del conjunt de pensionistes de la nostra
comunitat autònoma i si és necessari ho tornarem dur d’aquí a
tres mesos quan tenguem dades que ens expliquin que això és
un sistema que no funciona. I és un sistema que no funciona
quan els pensionistes han pagat 3 milions d’euros més a la
nostra comunitat autònoma per pagar els medicaments i vostès...

el grup parlamentari no ha donat ni un argument del per què no
podem aplicar el sistema de targeta sanitària o de recepta, cap
argument, cap argument. 

Ens ha dit que era necessari per a la sostenibilitat, aquest
debat ja l’hem tengut, avui era una cosa concreta: deim a la
conselleria, deim al Govern que instauri la recepta electrònica,
segons el Sr. Thomàs millor que la targeta sanitària, que no
s’hagin de retornar doblers, que hi hagi un límit, i vostè no ha
argumentat res en contra d’això, ens ha argumentat coses
genèriques: la sostenibilitat del sistema i per tenir la
sostenibilitat del sistema garantida reduïm la salut individual de
les persones, perquè això és el que passa a l’Estat espanyol, que
per tenir aquest sistema sostenible, segons vostès, redueixen la
salut individual de les persones.

Un frau..., vostès volen fraus econòmic? Els 120.000 milions
que s’han pagat als bancs, per mala gestió de la banca espanyola
s’han pagat 120.000 milions dels quals 70.000 milions no es
tornaran, això és... i s’ha donat, això sí que és una política
keynesiana pura i dura amb la qual el Partit Popular, tan poc
keynesià, hi ha estat d’acord, 120.000 milions a la banca i
70.000 milions que no es tornaran pus mai.

És cert que hi hagut copagament; hi ha hagut copagament,
però als pensionistes, no. La primera vegada que es fa un
copagament als pensionistes és el Partit Popular a l’any 2012 i
vostès això no ho entenen. Una cosa és que jo amb 20 anys em
posi malalta i hagi de pagar una vegada un medicament a l’any
per una grip i l’altra és una persona de 80 anys amb una quasi
certesa que té una malaltia crònica i que ha de pagar cada
setmana un medicament, és que no és el mateix! No ho entenen,
que hi ha un factor de vulnerabilitat que va acompanyant amb
l’edat i que no és el mateix una persona de 40 anys, de 20, que
una persona de 80? Què no haurà d’anar a la farmàcia amb la
mateixa freqüència i que, per tant, no haurà d’abonar amb la
mateixa freqüència?

Vostè em posa l’exemple, sempre ens surt amb aquest tema,
de la duquesa de Alba que com que és major ara pagarà el
mateix que un pensionista, però el fill de la duquesa de Alba
que també té molts de doblers pagarà el mateix que un
treballador que cobra 700 euros, un 40% o..., sí, pagarà el
mateix, perquè si vostès el que volen és un sistema en relació
amb els ingressos, facin-ho per a tothom, però no ho fan en
relació amb els ingressos, el fill de la duquesa de Alba pagarà
quan vagi a una farmàcia el mateix per un antigripal, si li ho
recepta el metge de la Seguretat Social, cosa que dubto, que una
persona que cobri 700 euros, perquè vostès no fan un sistema
progressiu en relació amb el que cobra més o amb el que cobra
manco, ho fan en relació amb la situació que els costa més a
vostès, que costa més a l’Administració en aquest cas, a vostès
no, a l’Administració, al Govern del Partit Popular.

Com que els pensionistes ens generen més despesa, els hem
de penalitzar i els farem pagar i és que no és el mateix. Vostès
no entenen aquesta variable de vulnerabilitat que tenen els
pensionistes.
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Per tant, vostè ha fet un discurs sobre la necessitat de la
sostenibilitat, unes necessitats que ningú no posa en qüestió,
pensam que hi ha altres vies per mantenir la sostenibilitat del
sistema, però no ens ha explicat, encara no sabem per què el
Partit Popular no vol introduir les modificacions informàtiques
necessàries a la recepta sanitària perquè es bloquegi a partir dels
8 euros que paguin les persones, no hem sentit cap argument i
mentrestant les persones estan..., les persones majors viuen amb
manco condicions.

L’altre dia donava unes dades d’esperança de vida i aquí,
se’m va dir en una altra ocasió que això era..., que s’havien
d’esperar tres, cinc anys, aquí fem política, no fem estudis
epidemiològics ni fem cap tesi doctoral, aquí qualsevol polític
que vegi que després d’aplicar mesures d’austeritat l’esperança
de vida als 65 anys ha baixat, la taxa de mortalitat dels 65 al 69
anys ha baixat, la taxa de mortalitat dels 80 a 84 anys...,
perdoni, ha pujat, vull dir que ha pujat la taxa de mortalitat, la
de 85 a 89 ha pujat, de 80 a 84 teníem 57,57, ara al 2012, 60,28;
dels 85 al 89, 108; al 2012, 112... seria preocupant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

i no esperaria cinc anys a veure... -sí, tot d’una-, no esperaria
cinc anys a veure els resultats, perquè aquesta esperança de vida
que ens està baixant en el conjunt de l’Estat espanyol
precisament són les persones majors, no passa amb les edats
més joves, no passa amb els infants ni amb les edats més joves,
passa amb les persones majors, per una cosa que ha comentat i
ho apunten els epidemiòlegs, el problema de l’adherència als
medicaments, perquè hi ha gent major que no pot pagar els
medicaments i deixa de medicar-se, i per tant, es lesiona la seva
salut perquè no pot pagar aquests medicaments. I això són dades
que ens han de preocupar i si d’aquí a tres mesos és necessari
tornarem fer una proposició no de llei com aquesta, per molt
que els cansi, la tornarem fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5

Vots en contra? 9

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 68, de dia 12
de març del 2014.

- A la pàg. 982.

Allà on diu:

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Quico, Quico ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs ...

(Algunes rialles)

Hi ha de dir:

LA SRA. PRESIDENTA:

Quico ...

Silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Quico, Quico ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs ...

(Algunes rialles)
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